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Wprowadzenie

Pandemia koronawirusa negatywnie oddziałuje na światowe gospodarki, powodując 
spustoszenie na niespotykaną od wielu lat skalę. Kryzys nie ominął też polskiej gospodarki. 
Nasz kraj stoi przed widmem największej recesji od transformacji ustrojowej – produkcja 
przemysłowa spada, bezrobocie rośnie. Niestety nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć, jak 
długo pandemia potrwa i jak głębokie ostatecznie spowoduje straty w skali globalnej i na 
poziomie poszczególnych państw. 

Z perspektywy Polski, ważne jest dziś szybkie wdrażanie instrumentów, programów 
pomocowych oraz osłonowych, które obejmą swoim zasięgiem duże, średnie i małe firmy, 
ale też poszczególne sektory naszej gospodarki. Tak się po części dzieje. W ramach tzw. tarcz 
antykryzysowych, polski biznes ma otrzymać wielomiliardowe świadczenia. Wspomniana 
pomoc polskiego rządu nie objęła jednak wszystkich branż w naszym kraju. 

Jedną z gałęzi gospodarki, która dotychczas nie otrzymała wystarczającego wsparcia, jest 
branża budownictwa mieszkaniowego. Pojawiające się propozycje, choć idą w dobrym 
kierunku, nie rozwiązują podstawowych problemów ani sektora, ani też zainteresowanych 
jego rozwojem. I bynajmniej nie chodzi tu o pomoc materialną, ale o uruchomienie procesów 
i instrumentów, które pozwolą z jednej strony uniknąć sektorowej zapaści, z drugiej – dadzą 
realną szansę milionom rodaków na zakup własnego, pierwszego mieszkania. Jeszcze  
w marcu nie obserwowano znaczących, negatywnych zmian na rynku deweloperskim. 
Dane z kwietnia tego roku pokazały jednak prawdziwe zachwianie sektora budownictwa, 
czyli jego spadek w stosunku do wyników osiągniętych w kwietniu roku ubiegłego. 

Kryzys zmienił podejście instytucji finansowych do klientów ubiegających się  
o kredyty mieszkaniowe i uruchomił politykę ostrożnościową. Obecnie banki, na czele  
z najważniejszymi graczami na rynku, zaostrzają wymagania w stosunku do potencjalnych 
kredytobiorców. Akcję kredytową ma pobudzić decyzja RPP o obniżce stóp procentowych, 
jednak jednym z głównych czynników kosztowych przy zaciąganiu kredytu hipotecznego 
jest posiadanie wkładu własnego. Niepokojące sygnały dochodzące z sektora budownictwa 
mieszkaniowego oraz rynku kredytowego wyraźnie wskazują, że potrzebne są w tym 
zakresie, wzorem innych rynków, bardziej odważne i zdecydowane działania, które byłyby 
swoistym „kołem zamachowym” dla sektora budownictwa mieszkaniowego, a marzącym 
o własnym M, dawałyby realne szanse na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzin, do 
których należy posiadanie dachu nad głową. 

Wielu nadzorców nad rynkami finansowymi na świecie wprowadziło daleko idące, 
antycykliczne, antykryzysowe instrumenty mające na celu utrzymanie popytu na kredyty 
hipoteczne. Jednym z podstawowych jest wspomniany wkład własny, czyli kwota, którą 
trzeba posiadać, by otrzymać kredyt na mieszkanie. Obecne polskie normy ostrożnościowe 
dotyczące kredytów hipotecznych nie biorą pod uwagę faz cyklu koniunktury i te same 
rekomendacje stosuje się w czasie dobrej koniunktury i w czasie kryzysu. Dziś, aby 
otrzymać w Polsce kredyt hipoteczny na własne, pierwsze M, trzeba dysponować gotówką 



3HRE THINK TANK | PRACODAWCY RP

odpowiadającą 20, 30, a w skrajnych przypadkach nawet 40 proc. wartości nieruchomości, 
co oznacza konieczność wyłożenia średnio 60-100 tys. zł i w praktyce całkowicie pozbawia 
rodziny na dorobku szans na własne pierwsze lokum. Sensownym, a w obecnych warunkach 
wręcz niezbędnym krokiem, wydaje się obniżenie wkładu własnego dla kredytobiorców 
dokonujących zakupu pierwszego mieszkania do maksimum 5-10 proc.

Dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego, zwiększenie dostępności kredytów  
i pierwszych mieszkań, zależy dziś w dużej mierze od rządu. Państwo ma do dyspozycji 
narzędzia i instytucje (BGK, PFR), mające realny wpływ na gospodarkę i sektor finansowy, 
które powinny być gwarantem wspomnianego mniejszego wkładu własnego lub 
animatorem nowych, odpowiadającym dzisiejszym potrzebom rekomendacji. 

Niniejszy raport zawiera przegląd narzędzi z zakresu polityki monetarnej i nadzorczej 
uruchomionych w Polsce w obliczu kryzysu oraz przyjętych wcześniej, a funkcjonujących 
obecnie, dotyczących kredytów hipotecznych. Przegląd został uzupełniony o opis 
wybranych narzędzi uruchomionych w ostatnich tygodniach przez instytucje nadzorcze  
w innych krajach UE i na innych kontynentach. Raport zamyka lista branżowych 
rekomendacji, które mogą się przyczynić do skutecznego ograniczenia negatywnych 
skutków pandemii w sektorze budownictwa mieszkaniowego i dostępności kredytów 
hipotecznych.

Prace nad raportem zakończono 20 maja 2020 r.
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Podsumowanie

Kryzys wywołany pandemią wymusił reakcje i spowodował konieczność podejmowania wielu 
decyzji administracji ze wszystkimi ich skutkami dla realnej gospodarki i konsekwencjami 
społecznymi. Nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, uruchomiła procesy oraz 
postawiła duże wyzwania także przed systemem bankowym i instytucjami finansowymi. 

Obecna sytuacja nie może jeszcze w pełni obrazować tendencji gospodarczych całego 
roku, a tym bardziej pokazywać długofalowych konsekwencji społecznych i gospodarczych 
kryzysu COVID-19, który się przecież jeszcze nie skończył i nie wiadomo, kiedy może się 
skończyć oraz czy nie będzie powracał. W opublikowanym na początku maja br. raporcie1 

„Wyniki gospodarcze i prognozy gospodarcze”, Komisja Europejska przewiduje w Polsce 
pierwszą od prawie 30 lat recesję. Wskazuje się, że ryzyka dla tej prognozy są silnie 
niezbilansowane, że sytuacja może być gorsza i że jest to bardziej prawdopodobne niż, 
że będzie lepsza. To oznaczać będzie wzrost bezrobocia, niższe wpływy podatkowe, 
znaczny wzrost deficytu budżetowego, spadek zatrudnienia. I to mimo podejmowanych 
wielu, często kosztownych narzędzi stymulowania gospodarki, utrzymania miejsc pracy 
i dochodów ludności. Zgodnie z oświadczeniami przedstawicieli rządu wartość tarczy 
antykryzysowej wynosi ponad 300 mld zł. 

1  EC, European Economic Forecast, Spring 2020, Institutional Paper 125, May 2020 r.
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Przed wybuchem pandemii COVID-19, tj. w połowie marca 2020 r., ponad 60 proc. 
gospodarstw domowych w Polsce posiadało oszczędności, spośród których 3/4 
zadeklarowały, że za zaoszczędzoną kwotę byłyby w stanie utrzymać się przez co najmniej 
2 miesiące. Co więcej, 62 proc. respondentów wskazało, że ich gospodarstwo domowe nie 
posiada żadnych kredytów i innych zobowiązań do spłaty. Z kolei 36 proc. posiadało długi, 
ale spłacało je regularnie. Odsetek zadłużonych i mających kłopoty ze spłatą zaś wyniósł 
zaledwie 2 proc. Choć większość Polaków posiada oszczędności, to nie są to znaczące 
kwoty – co uniemożliwi im zakup własnego mieszkania z powodu wymaganego wysokiego 
wkładu własnego2. 

W kwietniu 2020 r. odnotowano znaczące pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych 
nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. BWUK, czyli Bieżący 
Wskaźnik Ufności Konsumenckiej, który syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji 
indywidualnej – wyniósł -36,4 i był aż o 37,7 p.p. niższy w stosunku do poprzedniego 
miesiąca. Z kolei w porównaniu do kwietnia 2019 r., obecna wartość BWUK jest niższa 
o 43,6 p.p. Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyraźnie niższe niż przed 
miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania 
ważnych zakupów (spadek o 58,8 p.p.) oraz dla przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju 
(spadek o 54,4 p.p.)3. 

2  CBOS, Oszczędności i długi Polaków w pierwszej połowie marca 2020 r.

3  J.w.
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Kwiecień 2020 r. przyniósł również obniżenie Wyprzedzającego Wskaźnika Ufności 
Konsumenckiej (WWUK), który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje 
konsumpcji indywidualnej. W tym miesiącu BWUK spadł aż o 45,4 p.p. w stosunku 
do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -47,7. W porównaniu zaś  
z analogicznym miesiącem rok wcześniej, kwietniowy WWUK osiągnął wartość o 51,2 p.p. 
niższą. Na znaczący spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki, jednak 
największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 77,0 p.p.)4. 

Budownictwo mieszkaniowe wytwarza około 4,1 proc. PKB, a sama branża deweloperska 
odpowiada za około połowę tej wartości5. Jednak budownictwo mieszkaniowe powoduje 
tzw. efekty mnożnikowe. Wynika to z tego, że wzrost w budownictwie pociąga za sobą popyt 
na towary i usługi innych sektorów gospodarki. Dodatkowo budownictwo mieszkaniowe 
jest relatywnie nisko importochłonne i wysoko pracochłonne. Szacunki wskazują, że 
efekty mnożnikowe wynoszą około 1,16. Oznacza to, że szacunkowo, w sposób pośredni  
i bezpośredni budownictwo mieszkaniowe jest odpowiedzialne za około 8,6 proc. polskiego 
PKB. 

4  J.w.

5  REAS i Deloitte Legal (2017): Potencjalne skutki wprowadzenia ustawy o uproszczeniu procesu inwestycyjnego dla polskiej 

gospodarki

6  jw., str. 35
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Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrosły, choć 
wzrosła również siła nabywcza konsumentów. Przykładowo – jeszcze w I kw. 2007 r. 
średnia powierzchnia możliwa do nabycia za przeciętną roczną pensję brutto wynosiła 5,5 
m2, a w I kw. 2020 r. – 8,17. Na ten moment niemożliwe jest jednak jednoznaczne określenie, 
jaki wpływ na siłę nabywczą konsumentów będzie mieć pandemia. Do tej pory największy 
wzrost cen ze wszystkich miast w Polsce odnotowano w Zielonej Górze (o 43,8 proc.)  
i w Rzeszowie (42,1 proc.). W większości miast ceny wzrosły średnio o 1/3, np. w Gdańsku – 
o 35 proc., Białymstoku – o 32,8 proc. i w Warszawie – o 29,2 proc. Najmniejszy wzrost cen 
odnotowano w Krakowie (10,2 proc.) i w Poznaniu (3,3 proc.). Na czele najdroższych miast 
obecnie znajdują się Warszawa, Gdańsk i Kraków, przy czym jeszcze w 2007 r. najwięcej za 
m2 trzeba było zapłacić w Krakowie. 

Znaczna część popytu w tej branży jest finansowana poprzez sektor finansowy. Niemal 61 
proc. spośród wszystkich kredytów (niemal 205 tys.) w 2018 r. zostało wziętych na zakup 
własnego M. W 2019 r. banki udzieliły ponad 225 tys. kredytów hipotecznych na kwotę 
ponad 62,5 mld zł. W tym okresie wydano ponad 268 tys. pozwoleń na budowę mieszkań 
(o ponad 11 tys. więcej niż rok wcześniej). Obrazuje to, jak wielki jest głód mieszkaniowy, 
który dwa lata temu (w raporcie przygotowanym przez Think Tank HRE we współpracy  

7  Szacunki HRE Investments na podstawie danych GUS i NBP (dla 7 miast – Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, 

Łódź), 2020 r.
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z Bankiem Światowym), został szacowany na 2,1 mln i wciąż się powiększa8. 

Z powodu pandemii koronawirusa obserwowane jest zmniejszone zainteresowanie 
kredytami hipotecznymi. W kwietniu 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 34,6 
proc. mniej osób niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W tym okresie do BIK trafiło też 
o 27,6 proc. mniej zapytań w sprawie kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie średnia 
kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wzrosła9. 

8  HRE Think Thank, Raport Ile mieszkań brakuje w Polsce, grudzień 2018 r.

9  BIK, Informacja prasowa, BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w kwietniu 2020 r. (-27,6%), 6 maja 2020 r.
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Pandemia koronawirusa spowolniła jednak rozwój budownictwa mieszkaniowego. Między 
styczniem a kwietniem 2020 r. i analogicznym okresem w roku poprzednim, obserwowane 
są znaczące spadki pod względem liczby mieszkań przekazanych do użytkowania, 
mieszkań, których budowę rozpoczęto, i mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia 
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wykresy poniżej prezentują opisane 
zjawiska10. 

10 GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2019 r.
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Dotychczas branża budownictwa mieszkaniowego nie była objęta specjalnymi 
instrumentami wsparcia z tarczy antykryzysowej. Sytuacja jeszcze w marcu wydawała się 
dobra i nie obserwowano znaczących zmian tak na rynku deweloperskim, jak i kredytów 
hipotecznych. Obecnie jednak większość banków, na czele z najważniejszymi graczami 
na rynku, podnosi poprzeczkę wszystkim potencjalnym kredytobiorcom, zwiększając tzw. 
wkład własny oraz marże za udzielane kredyty. Kredyt staje się droższy mimo dwukrotnej 
obniżki stóp procentowych przez RPP i wprowadzenia zmian w stosowaniu zasad 
ostrożnościowych, takich jak elastyczniejsze podejście do wymogów kapitałowych, norm 
płynnościowych, szacowania ryzyka. Mają one na celu utrzymanie możliwości finansowania 
gospodarki przez banki i z racji popytu, są oczekiwane przez konsumentów i rynek. Innego 
rodzaju działaniem jest wspieranie samych kredytobiorców poprzez umożliwianie im 
korzystania z wakacji kredytowych, czyli zawieszenie spłat kredytu. Pierwsze sygnały 
z rynku kredytowego w kwietniu wskazują jednak, że potrzebne są bardziej odważne 
działania.

Wielu nadzorców nad rynkami finansowymi na świecie wprowadza dalej idące antycykliczne, 
antykryzysowe instrumenty mające na celu utrzymanie popytu na kredyt hipoteczny. 
Często są one wprowadzane na czas określony, np. na okres 12 miesięcy. Należą do nich 
m.in. obniżenie wkładu własnego, podwyższenie wskaźnika DStI (udział spłat do dochodu) 
czy skup listów zastawnych. Obecne polskie normy ostrożnościowe dotyczące kredytów 
hipotecznych nie biorą pod uwagę faz cyklu koniunktury i te same rekomendacje stosuje 
się i w czasie dobrej koniunktury, i w czasie kryzysu. 

W obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę znaczenie branży budownictwa mieszkaniowego  
i jego efekty mnożnikowe, niedobór mieszkań, ale również stan budżetu państwa  
i stabilność systemu finansowego, proponujemy następujące zmiany, które miałyby 
charakter antycykliczny i antykryzysowy:

• wprowadzenie jasnych i transparentnych ustawowych (minimalnych) zasad 
skorzystania z wakacji kredytowych, w tym dla: 

(i) kredytobiorców, którzy są stroną umowy o kredyt hipoteczny (zakres i termin 
złożenia wniosku, minimalna skala spadku dochodów, data zawarcia umowy 
kredytowej) oraz 

(ii) dla banków w zakresie odroczenia niektórych obowiązków sprawozdawczych 
(zawiadamianie o podmiotach z zaległościami w spłacie) i zasad tworzenia 
rezerw wobec zmiany sytuacji kredytobiorców,

• wprowadzenie podwyższenia LtV dla kredytobiorców dokonujących zakupu 
pierwszego mieszkania,

• utrzymanie obowiązku ubezpieczenia części wkładu własnego dla powyższych 
kredytów na pierwsze mieszkanie i wprowadzenie programu gwarancji BGK na wkład 
własny,
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• wycofanie wyższej (maksymalnej, dozwolonej przepisami UE) 150 proc. wagi ryzyka 
dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, finansowanych 
kredytem w walucie obcej,

• ścisłe, aktywne monitorowanie przez KSF-M sytuacji na rynku kredytowym  
i zaostrzenia polityki kredytowej przez banki – biorąc pod uwagę spodziewaną długość 
recesji z jednej strony i zakładaną skuteczność działania tarczy antykryzysowej, 
nadmierne zaostrzanie polityki kredytowej, szczególnie w segmencie kredytów 
długookresowych (mieszkaniowych) wydaje się działaniem nadmiernie nasilającym 
problem.

Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania same w sobie nie są wystarczające dla 
utrzymania akcji kredytu hipotecznego na poziomie przedkryzysowym. Mogą jednak 
znacząco osłabić już zauważalny i spodziewany regres w tym obszarze. Rozwiązania te 
w swoim charakterze są antycykliczne i powinny prowadzić do uwolnienia dostępnych 
na rynku kapitałów oraz do utrzymania popytu na kredyt hipoteczny ze strony bardziej 
wiarygodnych kredytobiorców. Z punktu widzenia finansów publicznych powyższe 
propozycje, włączając program gwarancji BGK na część ryzyka kredytowego, nie wnoszą 
dodatkowego obciążenia dla budżetu. 
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1. Regulacje i narzędzia ostrożnościowe w zakresie kredytów 
hipotecznych

1.1 Źródła prawa i cechy regulacji

Ryzyko systemowe polskiego sektora bankowego związane z dynamicznym rozwojem akcji 
kredytowej związanej z finansowaniem inwestycji nieruchomościowych (mieszkalnych  
i komercyjnych), jest ograniczane przez normy ostrożnościowe o charakterze ilościowym 
oraz jakościowym. Mają one swoje źródło zarówno w przepisach prawa, w tym prawa 
europejskiego, jak również w instrumentach nadzorczych wydawanych przez organ 
nadzoru, jak ma to miejsce w przypadku rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego 
wydawanych w trybie art. 137 ust.1 pkt 5 Prawa bankowego. Rekomendacje KNF należą 
do nienormatywnych form działania administracji11. Rekomendacje KNF są de lege lata 
niewiążącymi zaleceniami dla banków objętych nadzorem KNF, które zawierają ponadto 
wykładnię przepisów prawa przez organ nadzoru, a w szczególności określają sposób 
rozumienia przez Komisję będącego przedmiotem rekomendacji aspektu ostrożnego  
i stabilnego zarządzania bankiem.

Instrumenty ostrożnościowe dotyczące sektora bankowego w Polsce mają swoje źródło  
w prawie UE (CRR12 i CRD13) oraz ustawie o nadzorze makroostrożnościowym14 i mają postać 
bufora kapitałowego nakładanego na daną instytucję w drodze decyzji administracyjnej 
(bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym) lub na cały sektor w drodze rozporządzenia 
(bufor antycykliczny, bufor ryzyka systemowego). Z kolei instrumenty oddziałujące 
przede wszystkim na parametry polityki kredytowej banków, a pośrednio na zdolność 
kredytobiorców do zaciągania zobowiązań w oparciu o kryterium dochodowe (DStI) lub 
kryterium zabezpieczenia (LTV), mają swoje źródło w rekomendacjach KNF15.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 o nadzorze makroostrożnościowym, instrumenty nadzoru 
makroostrożnościowego powinny ograniczać ryzyko systemowe i wspierać długookresowy, 
zrównoważony wzrost gospodarczy. Ryzykiem systemowym jest możliwość wystąpienia 
zaburzenia, które poważnie zakłóca działanie systemu finansowego i gospodarki jako 
całości (np. bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości). 

11 Wydane przez KNF rekomendacje nie są źródłem ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani przepisów prawa 

o charakterze wewnętrznym dla sektora bankowego. W świetle postanowień art. 93 Konstytucji RP akty prawa wewnętrznego 

obowiązują wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

12 CRR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

13 CRD - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 

instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, 

zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

14 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w 

systemie finansowym.

15 T. Czech, Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, Przegląd Prawa Publicznego 11/2009, s. 73–75; por. 

postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 7 grudnia 1999 r., sygnatura: I CKN 796/99. OSNC 6/2000, poz. 114.
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Podstawową różnicą pomiędzy instrumentami mającymi swoje źródło w przepisach prawa 
UE, a tymi wywodzącymi swoją podstawę prawną z art. 137 ust. 1 pkt 5 prawa bankowego, 
jest oddziaływanie tych pierwszych przede wszystkim na odporność sektora bankowego, 
a drugich na parametry polityki kredytowej banków, a pośrednio na zdolność podmiotów 
niefinansowych do zadłużania się. W przypadku instrumentów makroostrożnościowych, 
takich jak bufory kapitałowe, ich stosowanie obwarowane jest ściśle określonymi prawem 
przesłankami. Przykładowo, zasady identyfikacji innej instytucji o znaczeniu systemowym  
i nałożenie na taką instytucję bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, są 
szczegółowo określone w przepisach dyrektywy CRD IV transponowanych do polskiego 
porządku prawnego ustawą o nadzorze makroostrożnościowym. W przypadku instrumentów 
takich jak rekomendacje KNF, mających na celu modyfikację prowadzonej przez banki 
polityki kredytowej, ich treść zależy od oceny aktualnej sytuacji na rynku finansowym 
przez organ nadzoru. 

1.2 Rekomendacje KNF

Normy ostrożnościowe regulujące zasady polityki kredytowej dotyczącej finansowania 
nieruchomości, zostały zawarte w dwóch rekomendacjach KNF: Rekomendacji S  
w sprawie dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi 
nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie oraz Rekomendacji T w sprawie dobrych 
praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Rekomendacja S obowiązuje od 1.07.2006 r. i podlegała kilkukrotnym nowelizacjom. Jej 
aktualnie obowiązująca wersja pochodzi z 3 grudnia 2019 r. Postanowienia Rekomendacji 
S kluczowe dla oceny zdolności kredytowej podmiotów ubiegających się o kredyt na 
sfinansowanie zakupu nieruchomości mieszkaniowych, wprowadzono w 2013 r. Przewidują 
one, że bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie 
dłuższy niż 25 lat. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o dłuższym okresie spłaty, 
bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty przekraczałby 35 lat.

Rekomendacja S obliguje banki, by w procesie oceny zdolności kredytowej klientów 
detalicznych, szczególną uwagę zwracały na sytuacje, w których wskaźnik DStI (debt 
service to income) przekracza 40 proc. dla klientów o dochodach nieprzekraczających 
przeciętnego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz 50 proc. dla 
pozostałych klientów. W opinii KNF wynika to z bardzo długiego okresu spłaty większości 
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz tego, że w przypadku 
większości gospodarstw domowych koszty utrzymania przekraczają połowę ich dochodów 
netto. Bank może akceptować przekroczenie tych wartości, ale powinna być to świadoma 
akceptacja podwyższonego ryzyka tak po stronie banku, jak i klienta. W szczególności 
bank powinien poinformować klienta o podwyższonym ryzyku takiego produktu oraz 
jego negatywnym wpływie na możliwość realizacji przez klienta większych wydatków lub 
tworzenia oszczędności. 

W przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, 
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wartość wskaźnika LtV (loan to value) w momencie uruchomienia kredytu, powinna zgodnie 
z Rekomendacją S nie przekraczać poziomu 80 proc., a 90 proc. w przypadku, gdy dla 
części ekspozycji przekraczającej 80 proc. LtV ustanowiono odpowiednie ubezpieczenie, 
względnie blokadę środków na rachunku bankowym lub zastaw na denominowanych  
w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP, lub przeniesienie 
określonej kwoty w złotych lub w innej walucie na własność banku, lub przeniesienie środków 
klienta zgromadzonych na rachunku III filarowym, w ramach systemu emerytalnego tj. 
na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia 
Emerytalnego (IKZE).

KNF określiła przy tym, iż: 

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 
31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95 proc., 

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od  
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać 
poziomu 90 proc., 

• dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od  
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać 
poziomu 85 proc. lub 90 proc. w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85 
proc. LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe 
zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez 
zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu 
Państwa lub NBP, 

• w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach 
komercyjnych wartość wskaźnika LtV w momencie udzielania kredytu nie powinna 
przekraczać poziomu 75 proc. lub 80 proc. w przypadku, gdy część ekspozycji 
przekraczająca 75 proc. LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca 
przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku 
bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach 
wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

Rekomendacja S w wersji znowelizowanej 3 grudnia 2019 r. wprowadziła szereg nowych 
oczekiwań nadzorczych, z których najistotniejszym jest oczekiwanie, iż do końca 2020 
r. banki powinny przedstawić w swojej ofercie kredyty hipoteczne oparte o stałą stopę 
procentową lub okresowo stałą stopę procentową. Okres, dla którego stopa procentowa 
ma mieć stały poziom, powinien wynosić minimum pięć lat, przy czym KNF zaleca, aby 
bank stopniowo wydłużał minimalny pięcioletni okres, dla którego stopa procentowa jest 
stała. Znowelizowana Rekomendacja S przewiduje, że bank powinien umożliwić klientowi 
detalicznemu zmianę formuły oprocentowania już udzielonego kredytu ze zmiennej 
stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową. KNF 
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zastąpiła ponadto dotychczasowy wskaźnik DtI (debt to income), wskaźnikiem DStI (debt 
service to income) wyrażającym stosunek całkowitych rocznych kosztów związanych  
z obsługą zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych, z których klient detaliczny 
nie może się wycofać, do całkowitego rocznego dochodu klienta detalicznego. Bank 
powinien identyfikować klientów, których kredyty charakteryzują się wysokim wskaźnikiem 
DStI (przekraczającym 30 proc. w przypadku klientów o dochodach nieprzekraczających 
przeciętnego poziomu wynagrodzeń w gospodarce lub danym regionie zamieszkania, lub 
40 proc. dla pozostałych klientów) i niskim buforze dochodowym oraz co najmniej raz 
na rok analizować ich sytuację i odporność na wzrost stóp procentowych, szczególnie 
w środowisku niskich stóp procentowych. KNF rozszerzyła ponadto metody określania 
wartości nieruchomości na potrzeby kalkulacji LtV. W przypadku kredytu zabezpieczonego 
hipotecznie na nieruchomości, która jest w trakcie budowy i kredyt ten jest wypłacany  
w transzach, bank może wprowadzić metodę liczenia wskaźnika LtV zgodnie z załącznikiem 
IV do Zalecenia Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego z dnia 31 października 2016 r.  
w sprawie uzupełniania luk w danych dotyczących sektora nieruchomości (ERRS/2016/14), 
tzn. dokonywać obliczenia „V” za pomocą metody kosztowej lub odtworzeniowej, zaś jako 
„L” przyjąć sumę wypłaconych transz. Ważnym elementem polityki nadzorczej w przypadku 
Rekomendacji S jest oczekiwanie KNF, iż bank powinien udzielać klientom detalicznym 
kredytów zabezpieczonych hipotecznie wyłącznie w walucie, w jakiej uzyskują oni dochód, 
także w przypadku klientów o wysokich dochodach.

Analizując treść Rekomendacji S należy wspomnieć również o wydanej przez KNF 23 lutego 
2010 r. Rekomendacji T będącej zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów 
detalicznych, bazujących na zasadzie rzetelnego badania zdolności kredytowej klienta. 
Obie Rekomendacje (S oraz T) stanowią bowiem regulacyjną całość wpływającą w sposób 
istotny na politykę kredytową banków. Głównym celem Rekomendacji T jest poprawa jakości 
zarządzania ryzykiem w bankach, w tym zapobieżenie zjawisku nadmiernego zadłużania 
się kredytobiorców.

Rekomendacja T w założeniu miała być pomocna w wypracowaniu perspektywicznego 
podejścia oraz wymogów stabilności i ostrożności przejawiających się między innymi 
uwzględnianiem w polityce kredytowej długoterminowej perspektywy zarządzania 
ryzykiem, wrażliwości na zmiany warunków otoczenia oraz oddziaływania na poziom 
ryzyka kredytowego. Rekomendacja T pierwotnie określała, iż maksymalny poziom relacji 
wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto 
osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty nie powinien przekroczyć 50 proc. dla 
klientów detalicznych o dochodach netto nieprzekraczających poziomu przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce, w żadnym jednak przypadku nie powinien być wyższy niż 65 
proc. Rekomendację T gruntownie znowelizowano w lutym 2013 r. Do najistotniejszych zmian 
w Rekomendacji T wprowadzonych w 2013 r. należy rozdzielenie zakresu przedmiotowego 
Rekomendacji T i Rekomendacji S oraz odejście od ustalania przez KNF maksymalnych 
wartości wskaźnika DtI: wartość wskaźnika DtI powinna być określona przez zarząd banku 
i ustalona w zatwierdzonej przez radę nadzorczą banku strategii zarządzania ryzykiem. 
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Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu16, na rynku kredytów mieszkaniowych 
zaobserwowano istotne zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów, jak również wzrost 
wymaganego wkładu władnego kredytobiorcy w inwestycji (88 proc. banków). Dane 
sektorowe potwierdzają, iż rekomendacje wydane przez KNF w istotnym stopniu wpływają 
na charakterystykę udzielanych przez banki kredytów, a także dynamikę akcji kredytowej. 
Sugeruje to, że rekomendacje są skutecznym narzędziem oddziaływania na decyzje 
banków.

Doświadczenia innych krajów wskazują, że elastyczność i reaktywność instrumentów 
makroostrożnościowych na zmiany na rynku są kluczowe nie tylko dla bezpiecznego 
rozwoju rynku, ale również dla stabilności systemowej. W Polsce narzędzia ostrożnościowe 
w zakresie kredytów hipotecznych nie różnicują ryzyka kredytowego gospodarstw 
domowych biorących kredyt mieszkaniowy na różne cele (zakup pierwszego mieszkania, 
zakup na cele inwestycyjne) czy w różnym reżimie stóp (stopy stałe i zmienne). Tymczasem 
wskazuje się, że te cechy kredytu wprost wpływają na ryzyko kredytowe. Nie ma również  
w polskich regulacjach automatycznych stabilizatorów związanych ze zmianami na 
rynku, np. zaostrzania wymogów wkładu własnego przy gwałtownych wzrostach cen 
nieruchomości i jego obniżanie w sytuacjach kryzysowych. 

1.3 Środki nadzoru Ministra Finansów

Środkiem nadzoru makroostrożnościowego stosowanym przez Ministra Finansów, który 
statuowany jest w art. 124 ust. 2 oraz art. 458 ust. 2 pkt d ppkt (vi) CRR jest uprawnienie 
do określania wag ryzyka dotyczących ekspozycji na sektor nieruchomości mieszkalnych 
i komercyjnych. Działając zgodnie z uchwałą Komitetu Stabilności Finansowej nr 14/2017, 
Minister Finansów wydał w dniu 25 maja 2017 r. Rozporządzenie w sprawie wyższej wagi 
ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, które określało 
wagę ryzyka dla nieruchomości mieszkalnych, w przypadku których wysokość raty 
kapitałowej lub odsetkowej uzależniona jest od zmian kursu waluty lub walut innych niż 
waluty przychodów osiąganych przez dłużnika na poziomie 150 proc. 

Dane sektora bankowego z kwartałów następujących po wejściu w życie Rozporządzenia 
Ministra Finansów z 25 maja 2017 r., wskazywały negatywny wpływ podniesienia wag 
ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na sytuację ekonomiczną banków na tle 
innych państw Unii Europejskiej.

16 J. Stawska, Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w kontekście rekomendacji Komisji 

Nadzoru Finansowego, Acta Universitatis Lodzensis, „Folia Oeconomica” nr 284.
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Relacja łącznej ekspozycji na ryzyko do aktywów ogółem w sektorach bankowych 
UE na koniec 2017 r.

Źródło: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r. NBP.

Zalecenie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego z 21 września 2011 r. w sprawie 
kredytów w walutach obcych (ERRS 2011/1) pokazuje, iż Polska już w 2008 r. należała do 
nielicznej grupy państw UE korzystających ze zwiększenia wag dla ekspozycji wyrażonych 
w walutach obcych, obok Łotwy, Węgier i Rumunii.
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2. Działania podejmowane w Polsce w obliczu kryzysu

W tej części przedstawiono działania sektora publicznego w związku z kryzysem COVID-19 
oraz działania podejmowane od połowy marca przez banki, wraz z ich oceną z punktu 
widzenia dostępu do kredytu hipotecznego.

2.1 Tarcza antykryzysowa

Od połowy marca wprowadzono szereg rozwiązań ustawowych i pozaustawowych 
stanowiących razem tarczę antykryzysową. Tarcza ma ochronić, amortyzować i zmniejszyć 
negatywny wpływ kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa na polską gospodarkę  
i społeczeństwo. Tarcza antykryzysowa to plan na kilka najbliższych miesięcy. Opiera się 
ona na pięciu filarach:

• ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,

• finansowaniu przedsiębiorców,

• ochronie zdrowia,

• wzmocnieniu systemu finansowego,

• inwestycjach publicznych.

Integralną częścią tarczy antykryzysowej jest także tarcza finansowa. Tarcza finansowa 
dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do 
mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności 
finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do 
około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po 
zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Mimo, że tarcza antykryzysowa17 nie zawiera działań bezpośrednio i wprost wpływających 
na podaż i dostępność kredytu mieszkaniowego, oddziałuje ona na sytuację ekonomiczną 
zarówno kredytobiorców (będących jednocześnie pracownikami lub przedsiębiorcami 
>>pracodawcami<<), jak i banków, w szczególności przez filar dotyczący wzmocnienia 
systemu finansowego. Kryzys wywołany przez reakcję na pandemię koronawirusa, 
może negatywnie wpłynąć także na sektor finansowy. Dlatego też tarcza antykryzysowa 
przewiduje uruchomienie specyficznych instrumentów dla rynku finansowego. Zawierają 
się one w Pakiecie regulacyjnym KNF i MF oraz w Pakiecie płynnościowym NBP.

17 Według stanu prawnego na dzień 11.05.2020 r. Warto zaznaczyć, że istnieje projekt ustawy z dnia 28.04.2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzający jasne i transparentne zasady skorzystania z wakacji kredytowych, 

w tym dla kredytobiorców, którzy są stroną umowy o kredyt hipoteczny.
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2.1.1 Pakiet regulacyjny KNF i MF 

Na pakiet regulacyjny składa się:

• utrzymanie przez Komitet Stabilności Finansowej wskaźnika bufora antycyklicznego 
na poziomie 0 proc. 

• rozwiązanie przez Ministra Finansów bufora ryzyka systemowego (3 proc.) po 
rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej,

• czasowe dopuszczenie przez KNF działalności banku poniżej łącznych wymogów 
kapitałowych i płynnościowych (LCR) w uzasadnionych przypadkach (oraz 
elastyczne podejście do wyceny wymogów na potrzeby Solvency II w sektorze 
ubezpieczeniowym),

• przesunięcie terminu wdrożenia aktualizacji rekomendacji R oraz uelastycznienie 
zasad szacowania strat na ryzyko kredytowe i rynkowe,

• przesunięcie wybranych obowiązków nadzorczych.

Przy okazji prezentacji Pakietu regulacyjnego należy wspomnieć o jego doszczegółowieniu, 
czyli o Pakiecie Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju, zestawie działań 
proponowanych przez Urząd KNF. Działania te koncentrują się na utrzymaniu równowagi 
między zapewnieniem właściwych wskaźników stabilności systemu finansowego  
(w szczególności sektora bankowego), a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej 
(w szczególności utrzymaniem dostępności kredytu dla przedsiębiorstw). Pakiet Impulsów 
Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju obejmuje:

• działania w obszarze rezerw i klasyfikacji ekspozycji kredytowych, mające na celu 
utrzymanie zdolności do finansowania klientów i gospodarki, umożliwienie budowy 
rozwiązań osłonowych dla klientów banków, ograniczenie negatywnego wpływu 
rezerw i odpisów na sytuację finansową banków,

• działania w obszarze buforów kapitałowych, mające na celu umożliwienie oferowania 
rozwiązań osłonowych dla klientów banków i utrzymanie zdolności do finansowania 
klientów i gospodarki w wyniku uwolnienia znacznej ilości kapitałów,

• działania w obszarze norm płynności, mające na celu zapewnienie obsługi klientów 
i obiegu pieniądza w gospodarce przy zachowaniu bezpieczeństwa deponentów 
– w wyniku ograniczenia dodatkowych napięć płynnościowych związanych  
z koniecznością wypełniania norm LCR

• działania w zakresie bieżącego nadzoru, mające na celu umożliwienie bankom 
skoncentrowanie się na obsłudze klientów i procesach kluczowych oraz na bieżącej 
działalności operacyjnej,
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• działania o charakterze legislacyjnym, mające na celu umożliwienie bankom 
uwzględnienie szczególnej sytuacji niektórych kredytobiorców z segmentu mikro- 
oraz MŚP wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.

2.1.2 Pakiet płynnościowy NBP

Na pakiet płynnościowy, który ma za zadanie utrzymanie płynności w sektorze bankowym, 
składają się:

• operacje REPO umożliwiające zwiększenie płynności w sektorze bankowym,

• obniżenie bazowej stopy procentowej z 1,5 proc. na 0,5 proc. (w wyniku dwóch 
obniżek stóp) oraz stopy rezerwy obowiązkowej z poziomu 3,5 proc. do 0,5 proc. 
zwiększające płynność w sektorze bankowym,

• potencjalne operacje LTRO oraz podobne operacje stosowane przez Europejski Bank 
Centralny.

Deklarowana szacowana skala tarczy antykryzysowej wynosi 312 mld zł (w tym 100 mld 
zł tarczy finansowej), ale rzeczywista skala pomocy będzie prawdopodobnie znacząco 
mniejsza: można szacować, że będzie to najwyżej połowa deklarowanej pomocy. Tarcza 
antykryzysowa nie uchroni polskiej gospodarki przed recesją, choć z pewnością bez niej 
recesja ta byłaby głębsza. Znaczenie ma nie tylko wielkość środków w ramach tarczy, ale 
także łatwość dostępu do niej, czas tego dostępu, a także fakt, że jest ona skoncentrowana 
na pomocy przedsiębiorcom w zakresie utrzymania płynności.

2.2. Działania podejmowane przez banki

By ocenić działania pomocowe podejmowane przez banki w okresie stanu epidemii18 do 
tej pory, czyli w drugiej połowie marca i w kwietniu, posłużono się kwartalną informacją 
NBP „Sytuacja na rynku kredytowym: wyniki ankiety do przewodniczących komitetów 
kredytowych II kwartał 2020 r.” oraz przeanalizowano, jakie działania podejmowały one  
w związku z pandemią koronawirusa COVID 19.

2.2.1 Sytuacja na rynku kredytowym

Według dostępnych obecnie pełnych danych19, w marcu 2020 r., w porównaniu do marca 
2019 r., banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych 
(+17,6 proc.), a w przypadku pozostałych trzech produktów (kart kredytowych, kredytów 
konsumenckich i limitów kredytowych), wartość znacząco spadła. Taką samą tendencję 
obserwowaliśmy w ujęciu liczbowym. W stosunku do marca ub.r. odnotowano tylko niewielki 
wzrost liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych (+4,1 proc.) 

18  stan epidemii – sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia, 

określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, działań 

przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii

19  BIK, Newsletter kredytowy BIK, kwiecień 2020 r.
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W marcu 2020 r., w porównaniu do lutego 2020 r., poprawiła się jakość portfela kredytów 
mieszkaniowych. Indeksy pokazują niski poziom ryzyka portfela kredytów udzielanych 
gospodarstwom domowym. BIK Indeks jakości portfela kredytów mieszkaniowych wyniósł 
0,7 proc., co oznacza bardzo niski poziom ryzyka kredytowego20.

Jednocześnie z pierwszych, niepełnych danych o sytuacji w kwietniu21, pierwszym pełnym 
miesiącu „pandemicznym” z administracyjnymi ograniczeniami prowadzenia działalności 
gospodarczej i przemieszczania się pracowników lockdownem, wynika, że wartość BIK 
Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniosła -27,6 proc., co oznacza, że w kwietniu 
2020 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty 
mieszkaniowe na kwotę niższą aż o 27,6 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 r.

4 maja 2020 r. NBP opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym 
– wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”22. W materiale omówione 
zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano 
w I kwartale 2020 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2020 r. Informacja została 

20 Dla porównania, w całym 2019 roku w Polsce udzielono ponad 225 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 

62,6 mld zł - odpowiednio o prawie 6% i ponad 16% więcej w porównaniu do wyników roku poprzedniego. Tym samym, wyniki akcji 

kredytowej minionego roku w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2010 roku, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy 

wynik w historii. Sektor deweloperski pod względem oddanych do użytkowania mieszkań odnotował najlepszy wynik od 1989 r. W 

całym roku obserwowaliśmy natomiast postępujący wzrost cen mieszkań.

21 Informacja prasowa BIK z 6 maja 2020 r.

22 NBP, Sytuacja na rynku kredytowym: wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2020 r., https://www.

nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2020_2.pdf 
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przygotowana na podstawie ankiety, którą w pierwszej połowie kwietnia 2020 r. wypełniły 
24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87 proc.23. Informacja NBP 
zawiera przy tym następujące zastrzeżenie:

„Ze względu na wysoką niepewność co do gospodarczych skutków epidemii COVID-19, 
odpowiedzi banków dotyczące przewidywań na II kwartał 2020 r. należy traktować z dużą 
ostrożnością. W szczególności przewidywania banków wyrażone w momencie wypełniania 
ankiety mogą nie uwzględniać istotnych wydarzeń, w tym w szczególności w zakresie 
działań instytucji publicznych, które miały miejsce w późniejszym okresie”.

Zgodnie z tą informacją, w I kwartale 2019 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów 
mieszkaniowych oraz niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. marżę kredytową i marżę 
kredytową dla kredytów obarczonych większym ryzykiem. Jednocześnie pojedyncze banki 
nieznacznie obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. 

Kryteria i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych

Źródło: NBP, Sytuacja na rynku kredytowym: wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 

2020 r.

W opinii ankietowanych podmiotów, na zaostrzenie polityki kredytowej największy wpływ 
wywarło pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej w kraju i na rynku mieszkaniowym. 
Zacieśnienie polityki kredytowej wynikało również z pogorszenia sytuacji kapitałowej 
banków, zmiany popytu na kredyty mieszkaniowe i obniżenia jakości portfela kredytów 
mieszkaniowych oraz z przyczyn nieobjętych ankietą, w tym m.in. ryzyka rozprzestrzeniania 
się pandemii i ograniczenia współpracy z pośrednikami.

23 Metodyka badania banków, ankieta, dane źródłowe oraz kolejne informacje kwartalne prezentujące wyniki ankiety są dostępne na 

stronie NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/kredytowy.html
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Przyczyny zmian polityki kredytowej – kredyty mieszkaniowe

Źródło: NBP, Sytuacja na rynku kredytowym: wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 

2020 r.

Popyt na kredyty mieszkaniowe i przyczyny jego zmian 

Źródło: NBP, Sytuacja na rynku kredytowym: wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 

2020 r.
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Jak widać z powyższych wykresów, w II kwartale br. banki deklarują dalsze, znaczne 
zaostrzenie polityki kredytowej oraz oczekują bardzo silnego spadku popytu na kredyt.

Wiele banków już podjęło decyzje o podniesienie wkładu własnego, co ograniczyło części 
klientom możliwość uzyskania kredytu hipotecznego. Dla przykładu, najistotniejszy na 
rynku kredytów hipotecznych PKO BP dopuszcza obecnie wkład własny w wysokości 20 
proc. Przed kryzysem ten próg wynosił 10 proc. z ubezpieczeniem. Bank Pekao wymaga 
teraz 15 proc. własnych środków – wcześniej było to 10 proc. Najostrożniejszy jest ING 
Bank Śląski, który podwyższył wymagany wkład z 20 na 30 proc. Już tylko kilka banków 
akceptuje wkład własny na poziomie 10 proc. pod warunkiem ubezpieczenia kolejnych 10 
proc. 

2.2.2 Inne działania banków w segmencie kredytów mieszkaniowych

Banki, wobec powstałego zagrożenia rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa 
COVID-19, która może nieść trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej 
kredytobiorców (klientów banków), podjęły już w połowie marca szereg pilnych działań 
mających na celu zaadresowanie trudności w spłacie zobowiązań względem banków, które 
w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 mogą wystąpić po stronie kredytobiorców. 
Podejmowane przez banki działania miały służyć wprowadzeniu możliwie uproszczonych 
i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących 
kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią.
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Działania banków wobec klientów „mieszkaniowych” w związku z pandemią koronawirusa 
COVID-19 obejmują:

• odroczenie (zawieszenie) w sposób maksymalnie uproszczony (w zakresie 
dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa) spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne 
wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem 
przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia 
mają dotyczyć m.in. kredytów mieszkaniowych i polegać chociażby na szybkim 
rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia 
(zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią 
koronawirusa COVID – 19,

• nie pobieranie opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących 
zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych, umożliwienie 
składania tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania 
dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy 
aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy, zapewnienie 
możliwości składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do 
form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem (banki dopuszczą 
możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało 
to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji 
klienta).
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2.3 Ocena pod kątem adekwatności do obecnych wyzwań

Ocena działań podejmowanych w związku z kryzysem COVID-19, musi z natury rzeczy 
ograniczać się do okresu trwającego półtora miesiąca (II połowa marca i kwiecień). 
Trwająca pandemia gospodarcza wpływa na szybki spadek konsumpcji, inwestycji, handlu 
oraz produkcji. Szereg branż z dnia na dzień straciło przychody, a w wielu z nich doszło do 
znaczącego ograniczenia działalności w związku z walką o zdrowie ludzi i przeciwdziałaniem 
pandemii. W ciągu zaledwie kilku tygodni wszystkie główne gospodarki na świecie weszły 
w fazę recesji, która najsilniej będzie widoczna w drugim i trzecim kwartale tego roku. 
Aktualne prognozy zakładające opanowanie pandemii wskazują, że odbicie w gospodarce 
nastąpi do końca roku. 

W tak trudnych warunkach jednego z największych w historii kryzysów gospodarczych oraz 
ścisłych restrykcji sanitarnych, najważniejsze jest szybkie dostosowanie do zmieniającego 
się otoczenia zarówno przez sektor finansowy i przedsiębiorstwa, jak i samorządy oraz 
pracowników. Ważne jest zarządzanie antykryzysowe. Niezbędne jest także wsparcie ze 
strony państwa i jego instytucji. Tarcza antykryzysowa zawiera szereg rozwiązań wsparcia 
finansowego dla firm, dopłat do miejsc pracy, zwolnień ze składek na ubezpieczenia 
społeczne, czy odsunięcia wielu obowiązków administracyjnych. Obecna sytuacja pandemii 
jest bezprecedensowa i dotyka tak wielu obszarów, że sama tarcza jest również bardzo 
wielopłaszczyznowym zbiorem regulacji przeciwdziałających skutkom koronawirusa dla 
życia gospodarczego i społecznego. 

Tarcza antykryzysowa nie zawiera jednak, nawet uzupełniona przez działania UKNF i NBP, 
wystarczających działań, które mogłyby zahamować zaostrzanie kryteriów i warunków 
udzielania kredytów mieszkaniowych przez banki. W efekcie należy spodziewać się 
znaczącego spadku ilości i wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych z wszelkimi 
tego konsekwencjami dla sektora realnego, w tym na sferę zatrudnienia i konsumpcji. To  
z kolei może prowadzić do osłabienia stabilności systemu finansowego. 

Trzeba pamiętać, że działalność banków, które w gospodarkach wielu krajów pełnią 
wiodącą funkcję w finansowaniu inwestycji realizowanych przez sferę realną gospodarki, 
ma charakter procykliczny. Widać to wyraźnie w zmianach w polityce kredytowej 
banków omówionych powyżej. Do wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2007 
roku procykliczność nie była właściwie w ogóle uwzględniana w polityce państw. Jej 
znaczenie jest jednak obecnie rozpoznane i stało się jednym z obszarów zarządzania 
ryzykiem systemowym, nakierowanym na ograniczanie niestabilności finansowej oraz 
makroekonomicznej, i realizowanym jako zadanie polityki makroostrożnościowej.

Dodatkowe działania antycykliczne, nakierowane do sektora kredytów mieszkaniowych, 
nie zastąpią spadających przychodów, ale mogą łagodzić ich skutki. W szczególności 
mogą pozwolić na szybszy powrót do pełnej aktywności po zahamowaniu pandemii, która 
nie ma jednak charakteru typowej (wieloletniej) recesji i można spodziewać się, zgodnie  
z prognozami makroekonomicznymi wielu ośrodków prognostycznych, odbicia gospodarki 
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w przyszłym roku. Ograniczałyby ono ryzyko kredytowe w średnim i długim okresie oraz 
pozwalało na bardziej zdecydowane działanie antycykliczne (przeciwdziałanie nadmiernej 
procykliczności) dziś. 
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3. Wybrane działania antykryzysowe zagranicznych banków 
centralnych i instytucji nadzorczych 

Głębokość kryzysu i szybkość jego transmisji spowodowały podjęcie zdecydowanych 
działań przez banki centralne i instytucje nadzorcze. Najczęściej wykorzystywane były 
obniżki stóp procentowych, programy skupu aktywów oraz moratoria na spłatę kredytów 
i powiązane z nimi zmiany w wyznaczaniu wymogów kapitałowych banków. W zależności 
od rozwiązań ustrojowych państw, niektóre z tych narzędzi wymagały zmian ustawowych, 
decyzji administracyjnych lub tylko przyjmowania wytycznych przez organizacje samorządu 
gospodarczego. Poniżej pokrótce omówione zostaną te narzędzia, które w bezpośredni lub 
pośredni sposób wpływały na sytuację funkcjonujących kredytów hipotecznych. Następnie 
przedstawiono zmiany, które dotyczą nowych kredytów. Należy jednak podkreślić, że wiele 
uruchomionych narzędzi związanych np. z poluzowaniem wymogów kapitałowych, czy 
celów płynnościowych, umożliwia podtrzymanie akcji kredytowej w bankach. Dotyczy to 
również kredytów hipotecznych. 

3.1 Ułatwienia dla kredytobiorców

W czasie obecnego kryzysu wiele przedsiębiorstw i osób prywatnych może być dotkniętych 
problemami płynności i trudnościami z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. 
Może to z kolei mieć wpływ na same instytucje kredytowe, ponieważ opóźnienia w spłacie 
zobowiązań kredytowych prowadzą do większej liczby przypadków niewywiązania się  
z zobowiązań i do zwiększonych wymogów w zakresie funduszy własnych tych instytucji 
kredytowych. W ostateczności zaś mogą skutkować nieutrzymywaniem nadzorczych 
wymogów kapitałowych, problemami płynnościowymi i wypłacalności, a nawet ryzykiem 
systemowym.

W tych okolicznościach, aby zminimalizować średnio- i długoterminowy negatywny skutek 
ekonomiczny wysiłków podejmowanych w celu opanowania kryzysu pandemii, wiele 
krajów wdrożyło szeroki zakres środków wsparcia. Środki te obejmują, w wielu przypadkach, 
moratorium na spłatę zobowiązań kredytowych, w celu wsparcia krótkoterminowych 
trudności płynnościowych, przed którymi stają kredytobiorcy dotknięci kryzysem. 

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego24 przyjął Ramy w sprawie legislacyjnych  
i pozalegislacyjnych moratoriów spłat pożyczek w świetle kryzysu COVID-19. Określił w nich 
generalne zasady przyjmowania przez kraje takich moratoriów w stosunku do wszystkich 
typów kredytów. 

24 EBA (2020): Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis
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Moratoria na spłatę kredytów hipotecznych w wybranych krajach europejskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EMF-ECBC (2020): Measures taken in relation to mortgages as 

consequence of COVID-19 crisis.

Jak wskazuje powyższa tabela, podejścia krajów europejskich wyraźnie różnią się do 
wakacji kredytowych. Należy jednak wskazać, że w wielu krajach narzędzia z zakresu 
czasowego zwolnienia ze spłaty rat kredytowych zostało zastosowane. 

Tabela powyższa nie zawiera opisu szczegółowych warunków koniecznych dla skorzystania 
z wakacji kredytowych, takich jak złożenie wniosku, minimalna skala spadku zarobków, 
data zawarcia umowy kredytowej itp. Nie zawiera również dodatkowych regulacji, takich 
jak zawieszenie opłat i kar przy braku spłaty, niewpisywanie wnioskodawców do rejestru 
niesolidnych dłużników, odroczenie reklasyfikacji kredytu przez bank czy zawieszenie 
konieczności tworzenia rezerw. 

3.2 Ułatwienia dla kredytodawców

Należy dodać, że obok powyższych instrumentów związanych z możliwością odroczenia 
spłat kredytu, najczęściej zmienianymi narzędziami ostrożnościowymi w okresie kryzysu 
COVID-19 były: ograniczenie buforów antycyklicznych (najczęściej do zera), gwarancje 
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rządowe dla banków, rozluźnienie wymogów kapitałowych i wymogów płynnościowych 
(LCR). Narzędzie te miały na celu nie tylko uchronienie banków przed skutkami kryzysu. 
Miały one na uwadze pośrednie wsparcie firm oraz gospodarstw domowych, które były 
już kredytobiorcami w czasie rozpoczęcia kryzysu. Dodatkowym celem było również to, 
aby banki mogły skoncentrować się na swojej działalności operacyjnej oraz aby mogły 
stanowić kanał finansowania sfery realnej w czasie kryzysu. 

Europejski Bank Centralny (EBC) zezwoli na czasowe funkcjonowanie banków poniżej 
wymogów kapitałowych tzw. Filara II, buforów kapitałowych i współczynników 
płynnościowych (LCR). Ponadto EBC zdecydował również na zasadzie czasowego 
uregulowania na elastyczność w klasyfikowaniu strat spowodowanych kredytami 
nieregularnymi, jeśli miały gwarancje publiczne lub były objęte moratorium spłat 
związanych z kryzysem. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zdecydował odłożyć na 
2021 rok przeprowadzenie stress-testów sektora bankowego, aby banki mogły się skupić 
na swoich działaniach operacyjnych. Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) przesunął  
o rok wdrożenie regulacji Basel III. Istotną propozycją Komisji Europejskiej jest przesunięcie 
o dwa lata obecnych przejściowych regulacji ISRS9, co może ułatwić bankom prowadzenie 
rachunkowości, np. przy zawieszeniu spłaty kredytów. Wszystkie te działania mają umożliwić 
bankom finansowanie sektora realnego, a w tym dostarczania kredytów hipotecznych.

3.3 Przykłady działań banków centralnych w obliczu kryzysu

Poniżej przedstawiono pokrótce te działania wybranych banków centralnych, które mają 
naszym zdaniem największy wpływ na kredyty hipoteczne, czy szerzej są związane  
z finansowaniem nieruchomości. 

Węgry

Narodowy Bank Węgier (MNB) i rząd węgierski ogłosiły moratorium na wszystkie kredyty 
hipoteczne i korporacyjne do 31 grudnia 2020 r. Zawieszone mogą zostać spłaty kwoty 
głównej, odsetek i opłat z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu finansowego. Moratorium 
dotyczy wszystkich pożyczek istniejących o północy 18 marca.

MNB wspiera cyfrowe lub oparte o statystykę rozwiązania wyceny nieruchomości 
zamiast wyceny opartej na inspekcji na miejscu. Jednak wycena na miejscu musi zostać 
przeprowadzona w ciągu trzech miesięcy od wypłaty kredytu. W przypadku nowych umów 
kredytu wypłata może nastąpić bez poświadczenia w akcie notarialnym, który musi być 
zawarty w ciągu trzech miesięcy od wypłaty.

Zmiana wymogu współczynnika adekwatności finansowania hipotecznego polega na 
tym, że ograniczenie wzajemnej własności listów zastawnych w sektorze bankowym 
zostaje anulowane. Ograniczenie to zostało zniesione w celu wsparcia obniżenia kosztów 
długoterminowego finansowania i wsparcia banków w zakupie listów zastawnych. 
MNB ogłosił ponadto, że wznowi swój poprzedni program zakupu hipotecznych listów 
zastawnych. 
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Czechy

Zarząd banku centralnego (CNB) rozluźnił limity trzech kluczowych wskaźników kredytowych 
stosowanych przy ocenie wniosków o nowe kredyty hipoteczne. Wskaźniki te to: LtV, 
DStI oraz DtI. Zmiana polityki makroostrożnościowej przez CNB została wprowadzona  
z 1 kwietnia 2020 r. Decyzja podjęta przez zarząd banku CNB przewiduje:

• podniesienie limitu LtV dla nowych kredytów hipotecznych z 80 proc. do 90 proc., 

• zwiększenie limitu wskaźnika DStI, który wyraża część miesięcznego dochodu netto 
wnioskodawcy przeznaczoną na całkowite spłaty zadłużenia, został zwiększony z 45 
proc. do 50 proc.

Izrael

Nowe środki z zakresu polityki monetarnej wprowadzone podczas kryzysu obejmują, obok 
obniżenia stopy procentowej do 0,1 procenta, ogłoszenie zakupu obligacji skarbowych, 
operacje repo w celu zapewnienia bankom płynności oraz rozszerzenie dopuszczalnego 
zabezpieczenia transakcji repo, tak, aby obejmowały obligacje korporacyjne o ratingu 
AA lub wyższym. Ponadto Bank Izraela przyjął program finansowania terminowego  
w celu udzielania pożyczek na 3 lata dla banków na finansowanie kredytów dla małych  
i mikroprzedsiębiorstw. 

W celu złagodzenia warunków finansowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
Bank Izraela przyjął następujące działania: 

• zmniejszenie wymogu kapitałowego banków o jeden punkt procentowy, 

• zwiększenie LtV pożyczek zabezpieczonych hipoteką (z 50 proc. do 70 proc.), 

• wyeliminowanie dodatkowego 1 proc. wymogu kapitałowego na kredyty mieszkaniowe, 

• umożliwienie bankom obliczenie wskaźnika spłata zadłużenia do dochodu dla 
kredytów hipotecznych wykorzystujących, w pewnych sytuacjach, dochody sprzed 
kryzysu, 

• podniesienie limitu (z 20 do 22 proc.) dla portfeli kredytowych banków przeznaczonym 
dla firm budowlanych.

Nowa Zelandia 

Bank Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) obniżył 17 marca 2020 r. oficjalną stopę gotówkową  
o 75 punktów bazowych do 0,25 proc. i ogłosił, że ten poziom pozostanie przez co najmniej 
12 miesięcy.

RBNZ ustanowił nowy Terminowy Instrument Aukcyjny, który umożliwia bankom dostęp 
do zabezpieczonych pożyczek na okres do 12 miesięcy. Ogłosił również instrument,  
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w którym RBNZ będzie oferować do 500 mln dol. nowozelandzkich tygodniowo  
w operacjach otwartego rynku bankom pod papiery korporacyjne i papiery zabezpieczonych 
aktywami na okres 3 miesięcy.

W celu dalszego wspierania stabilności systemu finansowego data rozpoczęcia zmiany 
regulacyjnej wymagającej wyższego kapitału dla banków została przełożona o 12 miesięcy, 
do lipca 2021 r. Inne inicjatywy regulacyjne również zostały wstrzymane, na co najmniej sześć 
miesięcy. RNBZ uzgodnił również z bankami, że w tym okresie nie będzie wypłat dywidendy. 
RBNZ usunął, z dniem 1 maja, ograniczenia dotyczące stosunku kredytu hipotecznego 
do wartości nieruchomości (LTV) na następne 12 miesięcy. Zniesienie ograniczeń dla LtV 
dokonane przez RBNZ, jest ograniczone w czasie i dotyczy najbliższych 12 miesięcy, jednak 
nie wyklucza się jego przedłużenia. Wicegubernator RBNZ Geoff Bascand stwierdził, iż 
biorąc pod uwagę obecną niepewność co do perspektyw gospodarczych, RBNZ uznaje 
za mało prawdopodobne, aby banki osłabiły standardy kredytowania kredytobiorców 
wysokiego ryzyka. Bardziej prawdopodobne jest ryzyko, że banki będą zbyt ostrożne  
w udzielaniu pożyczek pożyczkobiorcom, którzy są zdolni do zaciągania kredytu. W ocenie 
skutków regulacji dla zniesienia limitu LtV sporządzonego przez RBNZ stwierdzono, że 
usunięcie tych limitów nie osłabia obecnie odporności systemu. Przeciwnie, usunięcie 
ograniczeń LtV w opinii RBNZ wspiera teraz stabilność finansową poprzez usunięcie jednej 
potencjalnej przeszkody w przepływie kredytów w gospodarce, pomagając złagodzić 
kryzys.

Rząd Nowej Zelandii, RBNZ i Stowarzyszenie Bankowców Nowej Zelandii również 
ogłosiły szereg środków finansowych wspierających MŚP i właścicieli domów. Obejmują 
one sześciomiesięczne odroczenie spłaty kapitału i odsetek dla posiadaczy kredytów 
hipotecznych i MŚP dotkniętych COVID-19 oraz program gwarancji dla pożyczek dla MŚP, 
w którym rząd pokrywa 80 proc. ryzyka kredytowego. Inne powiązane środki podjęte przez 
rząd, które mogą przyczynić się do stabilności finansowej, obejmują sześciomiesięczne 
zamrożenie podwyżek czynszów mieszkaniowych oraz zwiększoną ochronę najemców 
przed rozwiązaniem umów najmu.

3.4 Podsumowanie

Przegląd uruchomionych nowych narzędzi oraz modyfikacja dotychczasowych wskazują, 
że organy nadzorcze adaptują narzędzie ostrożnościowe do nowych, kryzysowych 
warunków działania. Z jednej strony podejmowane są działania mające na celu utrzymanie 
możliwości finansowania gospodarki przez banki poprzez elastyczne podejście do wymogów 
kapitałowych, norm płynnościowych, szacowania ryzyk itp. Dodatkowo instrumenty, które 
w obecnej sytuacji nie wydają się kluczowe, takie jak np. stress-testy, są przesuwane 
na późniejszy termin, aby banki mogły skupić się na działalności operacyjnej. Z drugiej 
strony normy ostrożnościowe w zakresie udzielanie kredytów są, często na czas określony  
z możliwością przedłużenia, luzowane, aby zapewnić popyt na kredyt hipoteczny i zachęcić 
banki do ich udzielania.



38 HRE THINK TANK | PRACODAWCY RP

4. Wnioski i rekomendacje

Biorąc pod uwagę znaczenie mieszkalnictwa dla gospodarki (dla zatrudnienia, tworzenia 
infrastruktury technicznej i podstawy dla infrastruktury społecznej), stabilność systemu 
finansowego i spodziewaną głębokość oraz długość kryzysu COVID-19 (krótka, choć głęboka 
recesja w 2020 r.), powyższa argumentacja pozwala na sformułowanie rekomendacji dla 
działań, które miałyby charakter antycykliczny. 

Rekomendacje te można podzielić na generalne zalecenia rynkowe oraz konkretne 
propozycje zmian w obowiązujących regulacjach.

Uzasadnienie niższego ryzyka kredytowego kupujących na kredyt pierwsze mieszkanie:

Wielu nadzorców nad rynkami finansowymi na świecie wprowadza dalej idące antycykliczne, 
antykryzysowe instrumenty mające na celu utrzymanie popytu na kredyt hipoteczny. 
Często są one wprowadzane na czas określony, np. na okres 12 miesięcy. Należą do nich m.in. 
obniżenie wkładu własnego. Obecne polskie normy ostrożnościowe dotyczące kredytów 
hipotecznych, czyli Rekomendacja S KNF, nie biorą pod uwagę faz cyklu koniunktury i te 
same rekomendacje stosuje się w czasie dobrej koniunktury i w czasie kryzysu. 

Rekomendacje

W Polsce, dla wsparcia mieszkalnictwa i rynku pierwotnego, należałoby wprowadzić 
następujące, konkretne zmiany regulacyjne na poziomie Komisji Nadzoru Finansowego:

• obniżenie wkładu własnego dla kredytobiorców dokonujących zakupu pierwszego 
mieszkania do 5-10 proc. na czas określony w czasie kryzysowym, np. na okres 12 
miesięcy co wymaga zmiany przez KNF Rekomendacji S w tym zakresie. Obecnie 
przewiduje ona, że minimalny wkład własny wynosi 20 proc. i może być obniżony do 
10 proc., jeśli 10 proc. jest objęte ubezpieczeniem rynkowym,

• wprowadzenie nowego programu gwarancji BGK na brakujący wkład własny dla 
kupujących pierwsze mieszkanie.



39HRE THINK TANK | PRACODAWCY RP

Zalecenia ogólne na bazie raportu

Poza tym, niezbędne jest kształtowanie regulacji dotyczących produktów bankowych 
dla zainteresowanych nieruchomościami z rynku pierwotnego zgodnie z poniższymi 
zaleceniami sensu largo:

• wprowadzenie jasnych i transparentnych ustawowych (minimalnych) zasad 
skorzystania z wakacji kredytowych, w tym dla: 

(i) kredytobiorców, którzy są stroną umowy o kredyt hipoteczny (zakres i termin 
złożenia wniosku, minimalna skala spadku dochodów, data zawarcia umowy 
kredytowej) oraz 

(ii) dla banków w zakresie odroczenia niektórych obowiązków sprawozdawczych 
(zawiadamianie o podmiotach z zaległościami w spłacie) i zasad tworzenia 
rezerw wobec zmiany sytuacji kredytobiorców,

• wprowadzenie podwyższenia LtV dla kredytobiorców dokonujących zakupu 
pierwszego mieszkania,

• wprowadzenie programu gwarancji BGK na wkład własny, przy utrzymaniu obowiązku 
ubezpieczenia części wkładu własnego dla powyższych kredytów na pierwsze 
mieszkanie

• wycofanie wyższej (maksymalnej, dozwolonej przepisami UE) 150 proc. wagi ryzyka 
dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, finansowanych 
kredytem w walucie obcej,

• ścisłe, aktywne monitorowanie przez KSF-M sytuacji na rynku kredytowym i zaostrzenia 
polityki kredytowej przez banki – biorąc pod uwagę spodziewaną długość recesji  
z jednej strony i zakładaną skuteczność działania tarczy antykryzysowej, nadmierne 
zaostrzanie polityki kredytowej, szczególnie w segmencie kredytów długookresowych 
(mieszkaniowych) wydaje się działaniem nadmiernie procyklicznym.

Takie podejście do biorących kredyt hipoteczny po raz pierwszy, aby kupić swoje pierwsze 
mieszkanie przez nadzór funkcjonuje już w niektórych krajach np. w Irlandii, Finlandii, na 
Cyprze. Znane są kraje, w których wkład własny jest niższy, jeśli kredytobiorca posiada 
gwarancję z instytucji publicznej.
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